RUUANKULJETUSVAUNU
TERMIA 1000CLN, 1000CN, 1500CN

Asennus- ja käyttöohjeet
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1.

Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta,
tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.
Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen.
Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.
Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1.

Käsikirjassa käytetyt merkinnät
STOP

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta
tapaturman vaaraa ei syntyisi.
Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään.
Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty.

1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät
Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Jännitteelliseen
tilaan saa koskea ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava
ammattipätevyys.

1.3. Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai
hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
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2.

Turvaohjeet

2.1. Turvallinen käyttö
Varmistaaksesi turvallisen käytön on seuraavia turvaohjeita noudatettava:
• Ennen vaunun siirtoa tai tarjoilun aloittamista, irrota vaunu sähköverkosta.
• Jarrut on syytä pitää lukittuina aina kun vaunua ei liikutella.
• Lastatun vaunun painopiste on korkealla. Kaatumisvaaran vuoksi on kaltevilla pinnoilla noudatettava
erityistä varovaisuutta.

				
		
Sähkökotelo

Pidike
Avaa ovi 270° jolloin oven lukossa oleva magneetti kiinnittyy vaunun seinään.
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STOP
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Vaunun takaseinässä sijaitseva sähkökotelo on aina peitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla suojakuorella, ennen vaunun pesua juoksevalla vedellä tai vaunupesukoneessa.
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3.

Toiminnallinen kuvaus

3.1. Laitteen käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu kylmän ruuan säilyttämiseen ja kuljettamiseen, ei ruuan jäähdyttämisen.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytettäessä vaunua muihin tarkoituksiin.
Tyyppimerkinnät:
CN = Jäähdytyksellä ja kiinteällä kannella
CLN = Jäähdytyksellä ja avattavalla kannella
125 = Varustettu 125mm jarrullisilla pyörillä
160 = Varustettu 160mm jarrullisilla jarrupyörillä
160CB = Varustettu 160 pyörillä ja keskusjarrulla (optio, ainoastaan 160mm pyörillä)

3.2. Käyttökytkimet
1. Digaatlinen lämpömittari -99°C ... +90°C
2. Kierrejohto ja pistoke. Pustoke toimii myös samalla laitteen pääkytkimenä.
3. Peltier jäähdytysyksikkö.

1

3

2
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4.

Käyttöohjeet

4.1. Esilämmitys
Vaunu esijäähdytetään ennen kuin lämmin ruoka lastataan vaunuun. Esijäähdytys kestää noin 90 minuuttia.
Sulje vaunun ovi, mallissa 1000CL myös vaunun kansi. Kytke pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan,
pistoke toimii vaunun pääkatkaisijana.
Digitaalinäytöstä näkee vaunun sisälämpötilan (90 minuutissa jäähtyy tyhjä vaunu +5°C...+°6).
4.1.1. Täyttö
Kun vaunun lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan, voidaan ruuilla täytetyt GN astiat nostaa vaunuun.
Kannelliset GN-astiat pitävät kylmää kannettomia paremmin. Täytä vaunu ruuan ollessa mahdollisimman
kylmä. Mitä täydempi vaunu sitä parempi lämmönsäilytyskyky.
Vaunujen Termia 1000 sarjan normaali kapasiteetti on 8 kpl GN 1/1-65 astioita ja
1500 sarjan 14 kpl GN 1/1-65 astioita.
Johdeväli 78 mm
Johteet soveltuvat myös GN1/1, GN1/2, GN2/3 ja GN1/3 astioille.
Sulje ovi välittömästi täytön jälkeen. On suositeltavaa

4.1.2. Kuljetus
Irroita sähköpistoke ja kiinnitä se vaunun oven pidikkeeseen. Vapauta pyörien jarrut, ja vaunu on valmis
kuljetettavaksi.
Vaunu on tarkoitettu siirrettäväksi käsin, ei esimerkiksi trukkivetoisesti. Ainoastaan mallit, jotka omaavat
vetoaisan (optio) vai vetää ajoneuvon perässä.
Kuljetuksen jälkeen laita jarrut päälle.

4.1.3. Ruuan tarjoilu
Kun päälimmäisin astia on tyhjentynyt, siirrä alimmaisin astia tyhjentyneen paikalle.
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4.2. Käytön jälkeen
4.2.1. Puhdistus
STOP

Irroita vaunu sähköverkosta ennen puhdistusta.

STOP

Vaunun takaseinässä sijaitseva sähkökotelo on aina peitettävä ruostumattomalla teräskotelolla
ennen vaunun puhdistusta painepesurilla, juoksevalla vedellä tai vaunupesukoneessa.
Puhdista ja kuivaa vaunun sisä- ja ulkopinnat aina käytön jälkeen.
Irroita johteet helpottaaksesi sisäpuolen pesua.
Puhdistukseen tulee käyttää kosteaa riepua sekä ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja neutraaleja tai
lievästi emäksisiä, hankaamattomia pesuaineita.
Varmista, että käyttämäsi puhdistusvälineet ja -aineet soveltuvat ruostumattomalle teräkselle.
Sisäosa suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti myös desinfioivalla puhdistusaineella.

4.2.2. Koulutetun ammattihenkilön huoltotoimenpiteet
Varmista ennen yhteydenottoa vaunun tyyppi ja sarjanumero arvokilvestä, joka on vaunun oikeassa alakulmassa.
Mikäli laite on varustettu Metos-huoltotunnuksella, mainitse tämä ottaessassi yhteyttä huoltoon.
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5.

Asennus

5.1. Yleistä
Poista vaunu kuljetuspakkauksesta. Poista myös seiniä suojaavat muovikelmut. Tarkista,
että vaunu ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Puhdista sisä- ja ulkopinnat (ks. kohta
”Käytön jälkeen”).

5.2. Sähköliitäntä
Vaunu liitetään pistokkeella maadoitettuun pistorasiaan. Pistoke tulee suojata 16A sulakkeella.
Ennen vaunun liittämistä sähköverkkoon varmista, että vaunun arvokilvessä mainitut arvot vastaavat
asennuspaikan arvoja.
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6.

Vian etsintä
Jos vaunu ei toimi oikealla tavalla, tarkista allaolevan taulukon mukaiset asiat ennen huollon kutsumista.
Ongelma

Mahdollinen syy

Toimenpide

Vaunu ei lämpene

Pistoke on huonosti pistorasiassa

Tarkista kytkentä

Vastus on vaurioitunut

Kutsu huolto

Vaunu on liian lähellä
seinää

Siirrä vaunua kauemmas
seinäsät, jotta tilaa jää
vähintään 30cm

Oven tiiviste on vaurioitunut

Kutsu huolto

Ympäristön lämpötila on
liian korkea

Siirrä vaunu viileämpään
(alle 30°C) ympäristöön

Tuuletin on vaurioitunut
tai täyttynyt pölystä

Kutsu huolto

Tuuletin on äänekäs
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7.

Tekniset tiedot
• Tekniset tiedot
• Kytkentäkaavio
• Vaatimustenmukaisuustodistus

Nimi

Malli

Sähköliitäntä

C

Mitat LxSxK

C

Mitat LxSxK

C

Tyyppi

Määritys
230V 1-fas 0,35 kW 1,5 A

1000

605 x 907 x 1000 mm

1500

605 x 907 x 1440 mm

Paino

1000

69 kg

Paino

1500

95 kg
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METOS AS

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
DECLARATION OF CONFORMITY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Päiväys / Datum / Date

02.02.2016

Valmistajan nimi / Tillverkarens namn / Manufacturer's name

METOS AS

Osoite / Adress / Adress

Saha tee 18, Loo
74201 Harju maakond
ESTONIA

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraava tuote:
försäkrar helt på eget ansvar att följande produkt:
declare under our sole responsibility that the product:
Nimi, tyyppi tai malli / Namn, typ eller modell / Name, type or model

Ruuankuljetusvaunu
Termia 1000NHL, Termia 1000NH, Termia 1000NI
Termia 1500NH, Termia 1500NI, 1500C, 1000C

johon tämä vakuutus liittyy, on (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan standardin (seuraavien standardien) tai muun
normatiivisen asiakirjan (muiden normatiivisten asiakirjojen) vaatimusten mukainen
till vilken denna försäkran hör, uppfyller (vid behov) kraven i följande standard (standarder) eller annat (andra)
normativa dokument
to which this declaration relates is in conformity with (if necessary) the following standard(s) or other normative
document(s)
Tunnus, vuosiluku tai julkaisupäivä / Beteckning, årtal eller publiceringsdatum / Designation or number, year or date of issue

MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE2002/96/EC
ja noudattaa (mikäli asiankuuluvaa) seuraavan direktiivin (seuraavien direktiivien) määräyksiä
och följer (vid krav) följande direktivs bestämmelser
and in conformity with (if necessary) orders of following directive(s)
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
Vakuutuksen antopaikka ja päivä / Utfärdad på ort och datum / Place and date of issue

Saha tee 18

02.02.2016

Valtuutetun henkilön nimi, nimikirjoitus ja asema / Bemyndigad persons namn, namnteckning och befattning / Name, signature and title of
authorized person

Andres Kirstein, Managing Director

Jaan Muru, Production Manager

Tämä lomake perustuu standardiin SFS-EN 45014 (2. painos, 1993).
Denna blankett är baserar sig på standard SFS-EN 45014 (2. upplagan, 1993).
This form is based on standard SFS-EN 45014 (2nd edition, 1993).
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